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Ledaren

Intendentskiftet. Av skiil som frameitt
av Medlemsbladet nr 10, blev det i april
intendentskifle pi Villa San Michele.
Det rir en viktig hiindelse. Medlems-
bladet erdiid de tvA intendenterna text-
utrymme, Ann-Marie Kjellander ftir att
ta fawdl av ldsarna, Peter Cottino fdr att
beriitta om sin egen bakgrund och vad
han vill med San Michele.

Ann-Marie Kjellanders text eterfinns pa
sidan 11. Bladet vill framfrira ett varmt
tack fcir hennes vtirdefulla medverkan
over 6ren. Vi vill ocksi tacka Alessandro
Panini Finotti for hans outtrcittliga om-
sorger. Ann-Marie har rapporterat om
verksamheten i varje nummer av
Medlemsbladet.

Peter Cottinos bidrag iterfinns p6 sidan
12. Vi hdlsar honom hjartfigt vdl-
kommen i arbetet. Siirskilt uppskattar vi
hans ambitioner pi det kulturella
omridet. Hans inbjudan till fortsatt
samarbete med Viinf<ireningen ser vi
som en stimulerande utmaning.

Stipendium. Som ett led i det kulturella
utnyttjandet av Villa San Michele har
viinftireningen beslutat ansli l0 000 kr
til1 ett stipendium f<ir en yngre kandidat.
Niirmare information om villkoren finns
pi sidan 14.

Symposier. I detta nummer piminner vi
om wi viktiga Axel Munthe symposier.
Pi initiativ av Katriona Munthe-
Lindgren ordnas den 13 september i ir
det ftirsta internationella symposiet pi
Hiidasholm. Ambitionen Zir att det ska
bli irligen iterkommande. Inbjudan har
utsAnts separat. En notis iterfinns pi
sidan 13. Viinnemas hristmrite i novem-

ber ordnas i samarbete med det
italienska kulturinstitutet, Romviinnerna
samt Pro Venezia. Fcirfattaren Benet
Jangfeldt kommer dA att presentera-sin
stora Munthe-biograf,r. Eftersom den
bygger pi tidigare icke publicerat
material, bl a en enorm brevsamling,
kommer den att ge den mest fullstiindiga
bilden av de minga rollernas miistare,
Axel Munthe.

Munthe-hflllningar. Fdr Axel Munthe
var boken om San Michele en bok om
livet. Pi vlinnemas vintermcite dversatte
vir medlem Lennart Levi Munthes tre
livsviirden till dagens vardagsliv: att
uppleva, att skapa, att ftirhilla sig. Med
ilderns stigande visshet blir det tredie
villkoret allt mera pitriingande. Lennart
Levi sammanfattade med sinnesrobcinen:

"Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan ftiriindra,
mod att foriindra det jag kan
och ftrstflnd att inse skillnaden.,'

Sen dess har Lennart Levi publicerat
ytterligare ett didaktiskt exempel pfl det
niira samspelet mellan kopp och sjiil.
Tillsammans med en liikarkolleea be-
skiver han frirloppet av sin egei pro-
statacancer (Sten Nilsson och Lennart
Levi: Prostatacancer. Radiumhemmets
Forskningsfonder 2003). De medicinska
faserna iir mycket konkreta, den mentala
stressen likas6. Det har blivit en lius bok
i drjdens skugga, en tr<istebok infbr allas
vir ddd. Boken iir iiven en erinran om
det sena livets smulhonstiillen, den
beriittar utan pekpinnar om vira val-
mdj ligheter diirvidlag.

Styrelsen



Capris bl6 blomma

Text och bild: Tore H

Lithodora rosmarinifolia (tidigare riiknad till
stenfrdsliiktet Lithospermum, familjen
Striivbladiga. Boraginacae). En inte si stor ort
med rosmarinliknande blad och blommor med
en niirmast magisk azurblA ftirg. Dess utbred-
ning iir dstlig inom medelhavsomridet och den
blommar ungefZir frin december till och med
april-maj. Den trivs brist pA kalkrik grund och
Capri iir ju ett enda stort kalkstensberg. Biist kan
man nog se den pA stupen diir marken iir orcjrd.
Men var ftirsiktig! Jag vet inget mer om denna
ftir Capri symboliska blomma iin vad Levente
Erdeds skriver om den i sin f<irtriiffliga och
liisviirda bok "Miinniskor i azurblitt landskao".
som ju kom ut pi Viinnemas fcirra irsmcite, diir
frirfattaren sjAlv presenterade boken och sam-
talade med Jeanette von Heidenstam, som ju si
sorgligt liimnas oss. Hon skrev en fin presenta-
tion om boken i Medlemsblad 9. Det Levente
skriver om vtixten iterfinns pA sidan 3 I i boken.
Den rekommenderas starkt till de viinner som
missat den. Och niir ni nu ser den ftirglosa
bilden av Lithodora, liigg till den underbara
azurbll ftirgen i fantasin och minns Jeanette
med viirme!

"Det var pe Capri"
Varje sdndag gick vi i miissan i den
gamla kyrkan la Domenica. PrAsten
var svart och liknade den unge
Mohammed Ali. Han var khdd i gr6n
kaftan och betjiinades av 10- l2-6riga
ungdomar i rddvita driikter. Och iinnu
yngre flickor steg upp i predikstolen
och liiste korta bibeltexter pA
italienska, detta viirldens vackraste
sprik. En av flickorna var si liten att
hon fick stiilla sig pi en pall for att
riicka upp 6ver predikstolens kant.

StAmningen var rcirande viinlig. Vid
ett tillfiille mitt i miissan reste man sig
och tog miissobesdkama i de ntirmaste
biinkarna i hand. En gammal kvinna
bakom oss sjdng si vackert attjag
tackade henne efterAt pi min biista,
d v s mycket d61iga, italienska. Hon
log alltid mot mig sedan niir vi
triiffades pi gAgatan.

Gdran Zachrison.
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Stenarna Derattar

Agneta Freccero:
Romersk Marmor, 192 s,
w & w 2003.

Lrer 1997 startades vid Villa San
Michele ett stort stenrenoverings-
program under ledning av vir'medlem
Agneta Freccero, frl dr i kulturvird.
Projektet har hittills avsatt tre delrappor-
ter. I en {iirde bok, den liisv?inliga
handboken Romersk Marmor, skiinker
plojektledaren varje besOkare p6 San
Michele en hjiilpreda, som fcirstiirker
alla sinnesintryck. Axel Munthes konst-
nrilliga och dekorativa ambitioner
omfattade gammalt och nytt, stort och
smaft, unikt och frivialt, i en siillsam
blandning. Det ar ett krdvande ftiretag
att istadkomma en nigorlunda ordning
och reda i en sidan kdckenmddding. Att
forfattarinnan lyckats si viil ffir till-
skrivas hennes stilsiikra kiinsla fcir
sammanhang.

Boken inleds med en sammanfattning
av Capris historia och kultur och hur
A;cel Munthe kommer in i bilden. De
lomerska kejsarna Augustus och
Tiberius satte Capri pi viirldskartan.
Kejsarvilloma lever fortfarande kvar i
fomliimningar, i siigen och sing.

Axel Munthe och hans skapelse San
Michele f6r sin utgingspunkt i kapellet
pA hojden som tilliignats iirkeiingeln,
sj8lavtigaren och drakd<idaren Mikael:
San Michele. Hiir dppnar sig det
klassiska arvet med det eviga havet som
bakgrund. Men Axel Munthe inbjuder i
samma tigonblick till en sinnenas fest:

"Ingen medeltidsskymning for mig. Mitt
hem ska vara rippet fdr sol och vind och
havets r<ister - liksom ett grekiskt
tempel - och ljus, ljus, ljus dverallt."

San Michele-anliiggningen rymmer
m6'nga f,rna exernpel pi grekisk och
romersk kultur och konst. I en katalog-
del iir de viktigaste, ett femtiotal konst-
verk, ftirtecknade med ursprung och
mitt, datering och tillstind, samt biblio-
grafr.

Om jiittemasken i Munthes arbetsrum
fdrestiillande Medusa fhr man en repeti-
tion om gorgonerna, de tre skriickin-
jagande systrarna. En av dem, Medusa,
var inte odiidlig men hade stor makt.
Alla som motte hennes blick fctr-
stenades. Myterna om gorgonema har
framkallat rysningar av skrEck hos
minga generationer skolungdomar. Men
det var pi den tiden dA antikens myter
ingick i kursplanen. Det lilla votivaltaret
till Kybele i loggianischen ger som
bonus den grymma Kybelekulten.
Kybele blev ftiriilskad i sonen/iilskaren
Attis som kastrerade sig sjailv. Under de
extatiska Kybelefesterna i gamla Rom
piskade deltagarna sig sjiilva blodiga,
tjurar offrades och priister kastrerade sig
i Attis efterfoljd. Pinjen spelade en
viktig roll. Vir medlem Tore Hylander
har beriittat om detta i Medlemsbladet nr
3. I Grotta di Matromania pi Capri hdlls
en ging i tiden fester till kybeles iira.

Liirorik iir genomgingen av olika sorters
rimaterial: maflnor, alabaster, granit,
porfyr och andra. De hanterades och
nyttiggj ordes praktiskt och konstniirligt



efter sina inneboende egenskaper. Under
antiken ansAg man att vissa partier,
cigon, liippar, miste bem6las. Guld var
ftirbeh6llet gudabildema. Frin de otaliga
krigen hemftirdes en rad exotiska
material som Okade sortimentet.

Enligt riktlinjerna frir konserveringspro-
grammet pi San Michele skulle allt utgA
frin helheten. Villa, triidgird och konst-
verk skulle tillsammans "bilda en oupp-
kislig enhet, ett helgiutet konstverk".
Aven stenen ildras, m6urga objekt
befann sig i olika stadier av ned-
brytning. Hetta och lqrla, vatten och
aggressiva fiiroreningar ftrstdr. Minga
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fciremil var tidigare lappade och lagade,
mer eller mindre sakkunnigt. Konsfverk
i grrinska maskeras ofta av alger,
mossor och lavar. Luftburna pollen och
sporer, fekalier fran f6glar dkar tilt-
vaixten. Antikens lusttriidgf,rdar ftir-
trollade med ett raffinerat samspel
mellan ljus och skugga, viirme och
svalka, fiirg och rena ytor. Munthe
manipulerade pi ett liknande siitt med
harmonier och kontraster. Denna inre
dynamik har gjort renoveringen till en
avancerad utmaning. Men allt verkar sA
enkelt n6r man f;ir det fdrklarat.

GG

Axel Munthe och Dalarna
Av Anders Lindshdm

Den 8 juni 1874tar AxelMunthe sin
studentexamen efter att n?ira nog blivit
avstiingd fr6n "plugget", pi grund av
lathet. Axel dr 16y2 6r, intresserad av
allt annat iin skolarbetet pi Stockholms
Gymnasium (Norra Latin): Natur, djur,
jakt, dventyr och hyss, det iir vad den
unga grabben har i sinnet, och det
spritter i kroppen, av liingtan att komma
bort ifr6n skolans och hemmets "tving".

Niir det brirjat "osa svavel" hade han
dock tagit sig samrnan, och pi ett
miirkligt sdtt tvingat sig sjiilv att"klara"
sin examen. Naturligtvis hiingde detta
ocksi ihop med tanken pi den frihet
som hiigrade efter att det hela var 6ver:
En studentmdssa, en hel sommar, ja, tre
minader utan laxliisning kunde ftl en
klartiinkt 16-6ring, klassad som sjuklig
drdmmare att lyfta sig i hiret; och tre

Anders Lindstr6m iir Muntheforskare,
Munthekiinnare och musikkonsuient frin
Riittvik. Som biist hf,ller han pfr med att
sammanstiilla ett omfattande material till ett
Muntheeanum, det vill siiga en faktasamling
kring familjens Munthes verksamhet bAde
hiir hemma i Sverige och i utlandet.
Han dr ocksi i full fdrd med att samman-
stilla sina 25 vandringsbeskrivningar fran

minader, det var en evighet ftr den
unge Munthe: Inte fdrran den 22 sep-
tember skulle det bli dags igen, och di
langt hemifrin, i Uppsala! Fantasin
inftir detta hade f6tt fritt spelrum och
gott om tid.

Vad gdr dA en ung pojke i en sddan
situation, en toniring fran en borglig
apotekarmiljd i Stockholm, som helst

forts.
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viil vara ute i skog och mark pi iiventyr,
och, som det visar sig, har en farbror
rned en jaktstuga i Leksand? Sjtilvfallet
tar han sin kompis med sig och flker dit.
Och kompisen d6, vem iir det? Jo,
jycken, hunden!

Tre m6nader i en jaktstuga i Dalarna
med sin hund, vad minne detta sdtta for
sp6r i en drdmmande, skoltrcitt, men
fantasifull i6-iring!?11 &r senare iir den
nu 27-Arige Axel bosatt i Paris, och
liikare. Efter att ha varit med om
livsorndanande upplevelser, fiirst och
friimst i Neapel och pi Capri men iiven i
Lappland, har han blivit korrespondent
it Stockholms Dagblad. Han skriver om
sina upplevelser, men drdmmer sig
ocksi tillbaka till Sverige. I en av
arliklarna, den 1 mars 1885, skriver
hall: "Jag cir sd glad dver vad iag vet
om de sncilla smd tomtarna, och
tomtarna vet nog, vilka som tir deras
vcinner. Och kanske finns det ett litet
grdskdgg dcir hemma somfdrstdr min
djupaste tanke; och en Harjulnatt ska
kanske ett par dvcirgar timra upp en
stttga dt mig ddr hemma i en svensk

Juruskog - mitt inne i skogen, ldngtfrdn
vcigar och stigar, ddr inga
mcinnisQofcitter trampar ner mossan och
,;::,,#.*0" rdster skrdmmer bort

Nog vet jag var stugan skulle std, men
det cir endast tomtar och dvcirgar som
kan bygga den - mina egna krafter
skulle ej ens rcicka till att bygga en
hundkoja dt Puck."

Redan hiir, har s6ledes Axel lagt
grunden till sitt timmerhus i skogen pi
Brantberget i Tallberg, en drcim som
blir verklishet24 itr senare.

Tre minader efter denna "tomteutsaga",
fir vi i princip bekriiftelse pA frigan om
platsen fdr "stugan". I en ny artikel
(2116 1885) beriittar Axel lyriskt om sin
sommarvistelse i Dalama och mellan
raderna kan vi ana hur hans visioner fiitt
luft under vingama. Ja, bilden av hela
sin personlighet avsldjar han i dessa fi
rader: "Med rdnsel pd ryggen, den
efterldngtade s tudentmdssan pd huvudet
och den trogna Prisse i hdlarna
vandradejag kring uppe i Dalarna en
hel oJbrgldmlig sommar. Skdrmen av
den vita mdssan var allt som skuggade
min syn, rcinseln, jag bar pd ryggen
innehrill allt jag behdvde fdr dagen och
var min huvudkudde om natten. Inga
sorger hade fdtt fdlj a med pd fcirden,
det Jb(lutna var ett skolpoi ksminne om
<iverstdndna mddorna och de framtida
tankar seglade med Dalcilvens bld
vatten dit ldngt ut till det solbeglysta
havet. Och stunden var molnfri och lius
- det var midsommartid vid Silians
vrina strdnder. "

Den l1 augusti, ytterligare tre minader
senare, kommer Munthe till Dalama,
kanske f<irsta gingen efter sin vistelse i
jaktstugan i Leksand, nu tillsammans
med fcirfattaren Carl Snoilsky. De bida
miinnen har begett sig dver till Norge
ftir att besOka Ibsen och Bjdrstjerne
Bjrimson. Vi miirker hAr hur Axel
hunnit ganska lingt med att utveckla sin
nya egenskap, niimligen att v?ilja viinner
och "riitt" siillskap. Axel skriver, lite
vitsigt men ocksi pi ett siitt som man
skulle kunna kalla ftir "falsk blyg-
samhet", till Bjdmstjerne Bjdmson:
"Jag har gjort en 3 veckors resa Senom
Dalarna och Jdmtland dcirtill lockad av
min vtin - skalden - Snoilsley som du
kcinner. Vi har haft mycket roligt men



brigge kdnner vi hur mycket ditt land
stdr dver vdrt sedan vi passerade
Storlien. Snoilsky dr egmtligen hrir jdr
att hdlsa pd lbsen o jag har civen jdtt
vara med pd ett hdrn - nu sedan vi
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hdlsat pd honom kcindejag ett behov att
hdlsa pd dig - voild tout! "

Fortsiithring fdljer.

Peace begins within yourself

Ami Lonnroth: Linda och Louise
310s.,W&W2003

Detta 6r en av de minga bdcker som
tillkommit med Villa San Michele som
omtalad skrivplats. En ensamstiende
mor med tre ddttrar iir huvudpersonerna
i en berdttelse om borgerlighetens mrite
med vdnsterkrafterna. Tidsklippen iir
fran mitten av 1980-talet och bcirjan av
2000{alet.

Mamma Louise iir en rationell anti-
kyrklig akademiker. Den iildsta flickan
6r den ansvarstagande inte bara i egen
familj utan iiven ftir mor och syskon.
Den yngsta flickan iir vtilartat gift. Det
iir mellanflickan, Linda, som stir f<ir
draget under galoscherna. I ftirordet f6r
man veta att alla personerna Ar upp-
diktade men man pliktar inte ftir tanken
att Linda iir skrivarens sprikrdr. Hon iir
en ifrigasiittande feminist och socialist.
Hon bor kollektivt och iterfrnns i olika
demonstrationer: i Lucia-tig mot kiim-
kraft, i fredstig i rist och viist.

Den samlade energin fr6n en stor
fredsrdrelse piverkar viirlden bide
tanke- och kiinslomiissigt, besluts-
fattarna p6verkas av vibrationerna.
Polisen 6r en pilitlig fiende.

Med iren minskar den spontana
trosvissheten men inte den inre oron
och aggressiviteten. Linda ?ir en modem
kvinna. En amerikansk guru, Stephan
Craig, rensar med indisk inspiration
hennes sjdl. Det sker med kollektiv
djupandning till primalvril. Di dppnas
portarna ftir spontan bikt inftir ndrmsta
kursdeltagare.

Omstiindigheterna leder sA sm6ningom
modern till en liknande sensi-kurs som
grir att 6ven hon ser viigen. Ingredien-
serna iir med andra ord helt tidsenliga. I
det relationsdrama som rullas upp
avkldds familjehemligheter och djupt
rotade motsAttningar; homosexualitet,
otrohet, psykiska awikelser. Det iir
genom samtal man nir varandra, ftirstir,
utvecklas. Men hur cippnar man sig for
samtal och hur djupsinnig vill man
egentligen vara. Det iir bokens fr6ga och
den leder i fortsiittningen till slutsatsen
att de flesta mlinniskorna mir biist utan
alltftir mycket djupsinne och viirlds-
gitor. Det finns sA mycket annat att tala
om. Simning och vattengympa uppratt-
hiller spiinsten. Medlen mot kroppens
ildrande, celluliter och annat, lir viktiga.
Inftir d<iden saknar man ord men inte
ftir kliidseln vid begravningen. 

ÎOnS.
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forts. frin ftiregiende sida

De ufvecklande samtalen blir
emellertid minga och ftirs p6 olika
platser; i Gciteborg och Stockholm, i
Boston och Paris, pi Capri. Miljderna
iir genomgiende vagt tecknade, mest i
fcirbigiende. Louise iir docent i
farmakologi, hennes hemlige iilskare
en viirldskiind streberprofessor vid
Harvard. Men forskarmiljdn ligger
utanfdr handlingen. Pi Capri talas det
tankeviickande pi vdgarna till Cetrella
och Migliari. Vid morgonkaffet pi
Josef Olivs tenass pi San Michele
noterar man att utsikten iir vacker
medan man utbyter tankar om
psykologiska forklaringsmodeller.
Under resans gf,ng namndroppas kiinda
namn frin den ditida dagsdebatten:
Olle Engkvist (frir kollektivhusens
skull), Ingrid Segerstedt-Wiberg, Marit
Paulsen, Inga Thorsson.

Samtaien h6ller sig pA gott avstind
frin subtila kiinslor och intellektuellt
djupsinne. Ami Ldnnroth iir journalist
och kolumnist. Hon vet hur man

manipulerar fram snabba associations-
viixlingar, hur man ger niirkiinsla
genom konkreta smAdetalj er: linsgrytor
och rddvinspavor i kollektivet, plAn-
boksstdlder i Neapel, gatuprat om
bticker i Paris.

Infrir det andliga livets mysterier,
sjiilvkiinnedom, karlek miinniskor
emellan, blir osiikerheten pitaglig,
konturerna flyter ut. New Age bar frdet
till ny andlighet men det iir osiikert hur.
Niir Linda sent mciter den ende mannen
i sitt liv tycks hans friimsta egenskap
vara en entusiastisk tolerans mot
hennes egensinnigheter. Aven hos
marnma Louise dominerar det
praktiska. Hon kommer sin duktiga
iildsta dotter ndra och upptiicker att hon
behciver kiinslomiissig hjiilp: "Jag
miste ge Gudrun mera strid. Med den
ftiresatsen plus en p6se vaxb<inor, ett
kilo plommon och en bukett under
armen steg Louise ombord pi
spArvagnen."



En fortrollad natt pi Capri
av Irdne K:son Ullbers

En trddgird, anlagd med kiirlek till allting
som diir finns av planterade blommor, buskar,
triid och utstiillda skulpturer, har alltid sin
beskyddare. Villa San Michele har sin lilla
skyddsiingel som vakar 6ver triidgirden om
natten. Han kiiar runt pi alla de smala
gingama och plockar upp det farliga skriipet
efter alla miinniskor, som gAtt diir om dagen.

Trtidgirden iir si vacker i minskenet. Han ser
hur de rrida flitiga lisoma blir djupt rrida av
minskenet och de gula citronema pi de lAga
triiden bli iinnu gulare. Ibland mdter den lilla
skyddsanden drottningens hundar. De
springer fritt omkring f<ir de har klivit ut ur
sin reliefskepnad som de har om dagen.

N6gon ging har det hiint att de fett negot
vasst i sina tassar, diirftir gar skyddsanden
och plockar upp nilar, spik och gem. Sedan
springer de tafatt iinda ut till trddgirdens slut,
diir de ibland mriter lejonet som p6 dagen iir
en sfinx. Dfl, p6 natten gflr han och nosar och
luktar pi alla hiirliga dofter i triidgArden, men
han ryter aldrig ftir nigon doft frin sin
djungel finner han inte.

Diirefter sitter de fyra viinnerna och ser pi
utsikten river Neapelgolfen och hur bli natten
iir. Och de ser de lysande ljusen frin staden
Capri lingt nedanltir dem. De stir diir iinda
tills de ser den ftirsta strimman av solen i
dster. Fdrst kommer den rosa ftirgen och den
violetta, men niir den gula kommer har de
redan kvickt hoppat i sina vanliga skepnader
rgen.

Lejonet ligger och sover p& sin marmorblidd
och blundar framftir utsikten och finner sis
stilla i, hur alla miinniskor frin niir och
{tirran klappar honom p& liinden och rjnskar
sig nigonting. Drottningens hundar ligger i
sin metallskrud och vilar ut efter nattens
sprAngmarsch.

I skuggen av en bjrirk sover skyddsiingeln.
Bjrirken var det trad som Axel Munthe taeit
med sig till sin triidgird frin hemlandet
Sverige. Kanske han iilskade det triidet mest,
fdr det kom honom att minnas den tid, niir
han var s6 ung och snygg att han kunde
springa ikapp med drottningens hundar.

KonstnAren Irdne K:son
Ullberg som bor i
Katrineholm har varit SM
stipendiat.

San Michele,
Dr. Axel Munthe,
Capri, olja, 100x80 cm.
Ir6ne K:son Ullberg,
Katrineholm.
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"Farveil. Vi ses"

Jeanette von Heidenstam.
Dikter" 106 s.
Nykopia Global Print, 2002

Vflr medlem Jeanette von Heidenstam
hade tre teman i sin ftirsta diktsamling:
livserfarenheten, kdrleken och person-
liga iterblickar (Memoar, Carlssons,
1998). I sin andra och sista "Dikter" har
hon sliippt den indelningen men behillit
motivkretsen. Hon piminner sig vad
livet lart henne, karlekens olika ansik-
ten, hiindelser som pldtsligt dyker upp
ur minnet ungefiir som i Jean Sibelius
tondikt Valse Triste. Hon upptiicker
sammanhang och samspel i en absurd
vArld, skenbart utan sammanhang.

JvHs erfarenhetsviirld iir stor. Redan
som diplomatbam var hon omgiven av
det mAngkulturella. I Kina, Teheran,
Indien upplevde hon bAde den stora
rikedomen och den stora fattigdomen.
Hon var vacker och omsviirmad,
iilskade glitter, det stora balerna, det
tankldsa umgiinget. Hon kunde kosta pA
sig att vara flyktig och oberiiknelig.

Senare i Sverige upplevde hon den
massmediala viirlden inifrfrn; en hird
viirld. Hon blev i sinom tid journalist,
reporter, programledare. Vem minns
inte hennes obesviirade och eleganta
TV-intervjuer fr6n Nobelfestema.
Hennes poetiska debut kom ett bra tag
efter pensionen. DA v?iljer hon den
iskidligt tydliga bilden. Tystnaden blir
hennes framkallninesbad:

"I tystnaden finns spriket
I pausema frlrstflr vi innehillet
Mellan raderna upplevs meningen
Det iir i rigat vi ser drdmmen
I itbdrden dnskan
I handen avsikten"
(Memoar)

"hdr f6glama
riverflddande av livskraft,
klarheten finns i mitt rike
samtidigt som
tiden inte finns"
(Dikter)

Hennes djiirvhet som yrkeskvinna
fiirklaras i "Dikter ". Niir hon frigort
sig frAn dviirgmiinniskorna friljer hon
inte ldngre stigen, stigen fiiljer henne.
Ndr strilkastarna sliickts blir ensam-
heten en daglig gdst. Griten i scimnen
noteras utan sentimentalitet. Ensam-
heten blir ett plagg i fvAfistugan. Den
tviittas, cenhifugeras men ftiriindras inte
"ensam pi wAttlinan hiinger ensam-
heten". Niir hennes sena kiirlek liimnat
henne l6ser hon dcirren inifrAn och
kryper ut genom fiinstret. Livet mAste
gA vidare.

"Men det enda vi har iir varandra". I en
svit, Viinnerna, presenteras de bakom
djurmasker. Diir m<iter vi den maskulina
bergsgorillan, magnifikt medveten om
sig sjiilv, belAten med sitt liv pA egna
villkor. Diir Sterflrnns elefanten, stor,
klok, fdrsiktig, "tillsammans iir vi
starkast i viirlden". Diir har vi skatan
som tror sig vara nigot. Hon har hjiirtat
fullt av tjuvgods. Diir gir den hdg-



modiga kamelen med klingande metall-
klockor. Han gldmmer aldrig en
ofdnlitt. DAr smyger den fdraktande,
svarta pantem med den stingande
gnistan i 6gat, som aldrig kan kiinna
viinskap. En antiklimax iir den brun-
lurviga hunden som frirenar total trohet
och total karlek med total gliidje.
Diktaren fr6gar sig sjiilv om hon orkar
med denna bundenhet.

De som var med minns en bejublad
soar6 hos Viinnerna i mcirka oktober
frirra iret. JvH liiste ur sin kommande
diktsamling. Sonen Jan, trubadur och
visftirfattare, framfdrde med stor bravur
egna verk. Fdr att dverleva hdstmdrkret
miste man tiinda alla yttre och inre ljus.
Och dA tiinkte hon inte friimst pi hdsten
i naturen. Kraft finns i mAnga minnen.
Hon iterkallade sitt solglittrande Capri:

"Hiir stannar ingen vind
Hiir rinner inga tirar
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Hiir hdrs blott havets melodi
Getfullt flyter 6n i evighetens
strdmmar"

Visst var det ett avsked, fast det visste
vi inte. Niir diktsamlingen, kongenialt
illustrerad av sonen Jan. nidde liisarna
fanns hon inte liingre kvar hos oss. Det
blev en liitt ddd, en ddd i sdmnen. JvH
blev aldrig cynisk. Aven om poserna
och livsldgnerna behdvs ftir riverlev-
naden giiller den avgdrande kampen
miinniskans viirde och viirdighet. I sina
dikter iir hon vir friinde, en klok och
resolut medvandrare.

I det telefonsamtal som blev v6rt sista
var hon glad civer att boken iintligen var
fiirdig. Jag kan iterkalla den giick-
samma slutrepliken: "Idag l6ter hej litet
trivialt. Jag siiger farviil, vi ses."

GG

Glad kviillsfest hos Viinnerna: frin viinster Jeanette von Heidensiam,
Roland Pilsson och Marilil Erdeds. Foto: Tore Hylander
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Niir Alessandro och jag llimnade Capri i
brirjan pfl april var byr tapetserad med ett
vackert avskedsmanifest, uttrycken fcir
uppskattning dver vad vi gjort under vira
sju och ett halvt ir pi rin var otroliga. Gjort
for att binda ihop San Michele och dess
omgivning, {iir att ftirbiittra standarden pi
bostiidema, utbudet av musik och h<ija
njutningen frir museibesrikarna, de som ger
San Michele intiikterna fiir att kunna
drivas. Kommunstyret i Anacapri samlades
fcir att avskedshylla oss och borgmastaren
civerliimnade en plakett med vackra, alls
icke konventionella ord, till mig.

Vi - liksom alla vira ftiretriidare pfl posten
som intendentpar!- liimnade San Michele
med stor bitterhet och vrede river det vi
utsatts fitr av herrama i Stockholm.
Trakasserier som tiden kommer att se
riittvisa 6t.

Men jag sa iindA till Alessandro att vi skall
faktish tacka herrama i styrelsen frir att de
genom sin behandling av oss, har sett till
att vi faktiskt fEtt mycket roligt. Aldrig
hade vi viil nigonsin blivit ftirem61 for si
minga underbara brev med strid,
uppskattning, tack frir vad vi gjort och ftir
vad vi stir frir, om vi bara full{tiljt v6rt
mandat. Brev till oss, till ambassaden,

regeringsmedlemmar, Kaptensgatan som
protesterax mot att vi blir bortkdrda. Dessa
uppskattningar har kommit fr6n alla hill
och kanter, ja, det har t o m varit en
interpellation i italienska parlamentet.

Den piirm diir dessa brev etc finns samlade
har blivit bide stor och tjock.

Jag kan inte redovisa ftir detta i Medlems-
bladet men diiremot kan jag inte Eta bli att
citera slutkliimmen i ett hdgtidstal hos
ROM-SWEORNA den 7 juni i ir n6r Lise
Lotte Lybeck Erixon apropi den Heliga
Birgitta och Drottning Kristina talade om
vilka htiga herrar som de haft att kiimpa
emot, men medan dessa starka svenska
kvinnor iir mer akhrella iin n5gonsin har
alla gldmt namnen pi deras motstindare.
Hon trodde det skulle bli likadant med
mina antagonister om nigra i.Lrhundraden.

Det iir naturligtvis en fantastisk kiinsla att
fE h<ira sfldana ord med tanke pi rivrig
sihration. Jag har fiitt uppleva hur giister
som jag tagit mycket hand om och som
flera ginger varit pe San Michele fegt viint
mig ryggen, personer som jag trodde stod
mig niira, men som i en konflikt inte vill
ens hzilsa pi mig. SAOANT GOR ONT!

Men jag har ocksi fitt helt underbara brev,
milningar, dikter och bdcker frin personer
som vistats pi San Michele under min tid
och som nu har hrirt av sig. Alla dessa vill
jag passa pi och tacka av hela mitt hjtirta
och siiga att jag hoppas vi skall m<itas igen.
Jag vill ocksi understryka hur tacksamjag
iir 6ver att ha fhtt dessa 6r pA SM. Det var
en absolut hiijdpunkt i miu liv - slutet till
trots! Slutligen villjag <inska Peter Cottino
Iycka till! Jag vet vilken svir uppgift, pi
mdLnga plan, han har framfrir sig.

Ann-Marie Kjellander



Hej,
som ny intendent pi Villa San Michele
ombads jag fdr en tid sedan att skriva
nigot i ert kommande medlemsblad,
vilket jag nu tacksamt grir.

Frir dom som undrar vem som esent-
ligen har f6tt tjansten som intenj'ent p6
Villa San Michele kan jag beriitta att jag
heter Peter Cottino, dr 36 kr gammal och
ftidd i Stockholm. Jag iir gift med
Daniela, neapolitanska, med vilken jag
har tvi fantastiska barn, Emil 7 ir och
Isabel 3 5r. Till och med toniren bodde
jag i UmeA men flyttade senare till
Stockholm och Skellefte6. Sedan barns-
ben har jag flyttat omkring mellan
Sverige, Italien och USA. Bdrjade min
ruxenutbildning med konststudier (b6de
teoretiska och praktiska) fcir att senare
kombinera dessa med skidespelar-, regi-
och manusstudier. Ar utbitdad scenoeraf
och har varit verksam som sidan i nt-era
flr. Har iiven arbetat som creative
producer assistant, platschef, produk-
tionsledare, regissdr, dramatiker.. . inom
Film, TV och Teater. Har organiserat
konserter och samarbetat i olika utstiill-
ningssammanhang med svenska,
italienska och utliindska konstniirer.
Ager en hel del teknisk-praktisk
kunskap di jag verkat, fdrutom med
scenteknik, iiven med el och ljusteknik.
Har tvi modersmtl. svenska och
italienska, talar flytande engelska och
klarar mig bra pA min franska. Har viss
kunskap av det tyska spr6ket.

Vad jag <inskar med Villa San Michele
iir att vi, vid sidan om en ftrbiittrad
reguljiir musei- och giistverksamhet och
en dkad kunskapsspridning om Axel
Munthe, hans museum och hans tanke-
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viirld, iiven skall kunna utveckla det
kulturella utbudet pi plats och p6 s6 siitt
bAttre stcidja den svenska kulturen
utomlands. Villa San Michele har inte
den status och riittmiitiga stiillning inom
svenskt kulturliv som andra etablerade
svenska kulturinstitutioner har, trots att
den iir mer Zin etablerad sedan <iver 50
6r.

Som jag ser det finns det ffe skal till
detta: det ena Ar att man i Sverige mest
sett villan som ett museum om en
privatperson vars verks kulturella viirde
inte riktigt ansetts vara rumsrent; det
andra skiilet, som friljd, har inneburit att
man inte upplevt Villa San Michele som
ett potentiellt kulturcenha i scidra
Europa och Medelhavsregionen, utan
ftiredragit den enklare bilden av en slags
"turistig" semesterort fdr utvalda kultur-
arbetare. Trots denna allmiinna attityd
har en stor miingd framstiende kultur-
personligheter fritt verkat och skapat p6
denna plats och miljoner turister str<im-
mat in och ut genom dess portar.

Till skillnad frin andra svenska kultu-
rella institutioner som ffir kraftiga ekon-
omiska bidrag iir vAr verksamhet sjiilv-
biirande vilket i sin tur innebiir att det
hiir inte skulle beh<ivas investeras stora
summor pengar fiir att genast kunna se
resultat. Jag frirestiiller mig att stora och
smi kuhurinstitutioner, om de kande till
mcijligheten, skulle vara jiitteintresse-
rade av att fli visa upp sina skapelser
inftir den intemationella publik som
Capri bestir av, ftir Capri iir intematio-
nellt. Inte ens de stora svenska ftiretagen
har insett vilken prestige och vilket eko
ute i viirlden Capri och Villa San

forts.
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Michele kan generera. Marknads-
ftiringsmiissigt 6r Capri ett eldorado och
Villa San Michele "un flore
all'occhiello".

Det iir pi denna punkt jag tror att det
fortfarande skulle kunna g6ras en hel
del ftir Villa San Michele. Vid sidan om
de oviirderliga historiska, litteriira,
konstvetenskapliga fdrellisningama,
seminariema, sociala tillstiillningarna,
ekonomiska bidragen, o.s.v. som varit
sttid och sprikr<ir ftir Villa San Michele
genom Aren och som ni beundransviirt
ordnat och producerat, skulle ny inspira-
tion och kraft kunna tillftiras genom er
insats, bide individuellt och som ftire-
ning. Detta skulle naturligtvis cjka viin-
ftireningens status och komma alla till
gagn. Siillskapet San Micheles Viinner

skulle, via nya och annorlunda kanaler,
kunna medvetandegcira Sverige pi det
fantastiska levande arv Villa San
Michele iir, fdrmedla vilka enorma
m<ijligheter Villan bjuder pi och jobba
ftir uppr6ttelse si att den i Sverige flr
den rAttmiitiga plats och roll den ftir-
tjiinar.

Fcir somliga kan det jag ovan skrivit
kanske l6ta lite retoriskt, men det iir
precis vad jag dagligenjobbar for hiir
nere pi Capri, Anacapri, Villa San
Michele.

I hopp om ert stdd tackarjag er pA
fiorhand. Varma och soliga hiilsningar
ifran Capri.

Peter Cottino

A Restless Soul. The story of Axel Munthe.
Som bl a framgir av detta nummer iir publiciteten i Sverige kring Axel Munthe
siirskilt livlig just nu. Ar 1999 ordnades i Stockholm det forsta Axel Munthe-
symposiet, Munthe och Myten. Det viickte en glddjande uppmiirksamhet. Ett referat
iterfinns i Medlemsbladet nr 4.

Axel Munthe iir emellertid en internationell storhet och det finns all anlednine att
fcirmedla de nya forskningsresultaten till en vidare krets. Vir friimsta attraktiJn for
utldnningar i det hiir sammanhanget iir Hildasholm i Leksand som Axel Munthe
byggde l9l0-191I ftir sig sjiilv och sin engelskfodda hustru, Hilda. Diir ordnas den
l3:e september detta 6r det forsta internationella symposiet med fdljande program:

Italy at the turn of the Century Prof Paolo Macry, Neapel, Italien
Doctor of the poor in Magna Grecia Consultant Katriona Munthe-Lindgren, London
The inspiration of the classical world Prof Alden Smith, Texas, USA
A northem soul, in a southem clime Prof Giuseppe Galasso, Neapel, Italien

Axel Munthe's San Michele
The Axe[ Munthe Foundation
Axel Munthe. A restless Soul

Dr Peter Cottino, Anacapri, Italien
Vice Chairman Mirten Lindst6hl, Stockholm
Dr Bengt Jangfeldt, Stockholm (comments from prof
Johan Cullberg and Maarja Talgre, author, Stockholm).

Anmllan om deltagande kan gdras hos Stiftelsen Hildasholm, Box 64, 793 22
Leksand. T el: 0247 -100 62.
Alla medlemmar har fBtt en separat inbjudan.
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Viilkomna till viinnernas sammankomster hdsten 2003

TISDAG 16 SEPTEMBER
Italienska Kulturinstitutet, Giirdesgatan 14, kl. 18.00
san Micheles nya intendent viilkomnas av viinnerna och beriittar om sin forsta
tid pi Capri.

Buffe inkl. bordsvatten. Tag sjdlv med vin till maten om du 0nskar det.
Kostnad 150:-. Betalningen sker vid ankomsten

OBS! Anmiilan om deltagande ska ske snarast m0jligt till Gudrun Dahlberg
Telefon 08 - 650 41 51.

NOVEMBER
Axel Munthe Symposium rned Bengt Jangfeldts bok "Osalig Ande,'som tema.
Separat inbjudan utsiindes senare.

Stipendium
Viinnerna delar i ir ut ett stipendium p[ l0 000 kr ftir tiickande av resa och
boende pi Villa San Michele. Du som s6ker 6r en ung lovande student, musiker,
konsbriir, ftirfattare, journalist eller en person med kiinsla ftir Italien och den
klassiska kulturen. Skriv en kortfattad ansdkan och bertitta om dig sj6lv och vad
du gdr. Gldm inte att uppge namn, adress, telefonnummer och ilder. Siind den
till Stipendieniimnden, Agneta Nordgren, Rimbogatan 8, 114 35 Stockholm fbre
I januari 2004.



SALLSKApETS STyRELSE FRAM TrLL ARSMOTST An zoo+

Barbro Ldfgren
Gideon Gerhardsson
Gun Andr6asson
Gudrun Dahlberg
Yvonne Frykberg
Ingvar Holm
G<iran Zachrison

Wivi-Anne Nilsson
Per Thunarf

Siillskapets adress:

ordftirande
vice ordfdrande
skattmiistare
sekreterare
klubbmdstare

suppleant
suppleant

08 - 661 45 82
08 - 84 18 85 (6ven fax)
08 -779 3290
08 - 650 41 51
08 - 660 22 93
04t4 - 240 00
08 -3023 t2

08 - 662 31 33
08-219758

c /o Gudrun Dahlberg
Arbetargatan 238
II2 45 Stockholm
postgiro: 25 96 90 - 6

Har du sjtilv nigot trevligt minne fr6n San Michele eller nigot annat
att beriitta som kan intressera vira medlemmar - hrir av dis.

Ansvarigutgivare: BarbroLrifgren
Redaktdr: Gideon Gerhardsson


